Kutno, dnia ……………………………..
Do Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 4
99 – 300 KUTNO
WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Nazwisko i imię / Nazwa:…...……………………………..…………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………...
……………………………….………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania / Siedziba: ……………………………………………………………………..
………………………….……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………....
Proszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej położonej przy ulicy …………………………………….. w Kutnie.
(działka / ki nr / y ewidencyjny / ne:………………………………………………………………….)
1. Przeznaczenie wody na cele:
2. Zapotrzebowanie wody:
Przeznaczenie

Ilość

Jednostka

- na cele socjalno-bytowe:

m3/dobę

- na cele technologiczne:

m3/ h

- na cele p-poż.:

dm3/ s

3. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków:
a) ścieki bytowe:

m3/dobę

b) ścieki przemysłowe:

m3/dobę

Skład i jakość ścieków przemysłowych:
ChZT

BZT5

[mgO2/l]

[mgO2/l]

Zawiesiny
ogólne
[mg/l]

4. Substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego:

Chlorki
[mg Cl/l]

Azot
ogólny
[mg /l]

Fosfor
ogólny
[mg P/l]

Ilość

Temperatura

pH

[°C]

Jednostka

5. Charakterystyka techniczna obiektu do którego doprowadzona będzie woda oraz
z którego odprowadzane będą ścieki:
m2

a) powierzchnia użytkowa:
b) wyposażenie sanitarne:
6. Ilość osób zamieszkałych / zatrudnionych:

m2

7. Powierzchnia działki (ogółem):
powierzchnia zabudowy:

m2

powierzchnia terenów zielonych:

m2

8. Proponowany termin rozpoczęcia poboru
wody:
9. Proponowany termin rozpoczęcia
odprowadzania ścieków:
10. Podmiot zarządzający eksploatacją przyłącza
po jego wykonaniu:

………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

………………………………………………...
(podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek)
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości - do wglądu podczas składania niniejszego
wniosku do PWiK Sp. z o.o. w Kutnie,
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych lub opiniodawczych,
3. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych do zawarcia umowy wymagane jest:
a) opracowanie z zakresu gospodarki ściekowej w formie operatu wodnoprawnego lub w innej (dokumentacja
projektowa) z podaniem schematu instalacji kanalizacji wewnętrznej oraz dopuszczalnych wielkości wskaźników
zanieczyszczeń,
b) pozwolenie wodnoprawne, jeżeli ścieki zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
PWiK Sp. z o.o. informuje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w PWIK Sp. z o.o.
w Kutnie: ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno email: iod@pwik.kutno.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia warunków i uprawnień osób do przyłączenia
ich nieruchomości do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. b. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio
od Pani/Pana i będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Dane osobowe
Pani/Pana będą przechowywane przez okres dwóch lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych Pani/Pana jest dobrowolne,
jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości załatwienia wniosku. Pani/Pana dane osobowe
nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

